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لکندڙن يا محققن جي خيالن ۽ حوالن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري نه آهي. ادارو ڪنننهنن 
به فني يا تڪنيڪي سبب ڪري مقالي کي روڪڻ يا رد ڪرڻ جو حق رکي ٿو. تحقنينقني منقناال 

ذريعي موڪلينا ‘  اِي ميل’ يا ‘  سي ڊي’ جي صورت ۾ ‘  سافٽ ڪاپي’سان گڏ، ‘ ڪاپي هارڊ’ 
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 فهرست

 

 سنڌي ڀاڱو

 1            ڊاڪٽر حسين مسرت شاهه            پروفيسر پوپٽي هيراننداڻيَء جي سنڌي ٻوليَء جي  .1
 ترقيَء الِء ڪيل تحقيقي ڪم جو جائزو          

 21ڊاڪٽر بشير چانڊيو )فياض لطيف(                    شيخ اياز جي دوهن ۾ فڪري ۽ موضوعاتي وسعت  .2
 تحقيقي تنقيدي اڀياس         

 82            ڊاڪٽر پروين موسٰي ميمڻ             شبنم گل جي ڪهاڻين ۾ موضوع ۽  فني گهاڙيٽن  .3
 جي جدت  جو اڀياس:  مختصر جائزو          

 11              مختيار احمد مالح             محمد بخش جوهر جو سنڌي جاسوسي ادب  .4
 جي حوالي سان ڪردار           

 40            مشتاق گبول   سنڌيَء ۾ سچل سرمست جي غزل گوئي .5
 

English Section 

6.  Focalization in Shah Jo Risalo: A Narratological Muhammad Hassan Khoso          09 
     Analysis of Sur Marui    Dr. Muhammad Khan Sangi & 
     Dr. Abdul  Hameed Panhwar 
 
7.  Code Mixing and Code Switching in   Saeed Ahmed Soomro                 31 
     Modern Sindhi-Short Story                  Dr. Waseem Hassan Malik & 
     Abdullah Laghari 
 
8.   Women in Pakistan: A review of Socio-Cultural  Dr. Saima Murtaza Pandhiani            43 
      Forces and Education 
 
9.   Representation of Honour Killing in the   Dr. Rana Saba Sultan                     59 
      Newspapers of Pakistan: A Content Analysis Naseeb Butt & Dr. Ambreen Fazal 

 

 ٻه اکر
 

جي  HECجو پهريون شمارو حاضر آهي.  2222-22ڪالچيَء جو 
جو هئڻ ضروري آهي.  .Ph.Dگهرجن موجب تحقيقي جرنل جي ايڊيٽر الِء 

جي  .Ph.Dناهي، پر پاڻ  .Ph.Dجيتوڻيڪ پروفيسر محمد سليم ميمڻ 
ڊگري رکندڙ گهڻن ڊاڪٽرن کان وڌيڪ علميت، قابليت ۽ صالحيتن جو 

اسڪالرن جو گائيڊ رهي چڪو آهي. سندس  .Ph.Dمالڪ آهي، ڪيترن ئي 
 .Ph.D۽  .M.Philشاگردن مان هڪ آئون به آهيان، جنهن سندس نگرانيَء ۾ 

ڪئي آهي، پر جيئن ته اها هڪ قانوني ۽ اصولي گهرج آهي، جنهن جي 
تحقيقي جرنل جي ذميداري مون قبول ڪئي آهي، پر سندن ‘  ڪالچي’ڪري 

سرپرستي ۽ نگراني جاري رهندي. آئون سندن مشورن ۽ هدايتن تي عمل 
کي بهتر کان بهتر بڻائڻ، ان جي معيار کي برقرار رکڻ جي ‘  ڪالچي’ڪندي 

 ڀرپور ڪوشش ڪنديس.
هائير ايڊيوڪيشن ڪميشن پاران منظور ٿيل سنڌيَء جو ‘  ڪالچي’

ع کان باقاعدگيَء سان شايع ٿي رهيو آهي، 2222پهريون جرنل آهي، جيڪو 
گڏوگڏ پنهنجي معيار کي به برقرار رکيو اٿس. پهتل مقالن جي سنڌ جي 
ناميارن محققن، عالمن ۽ ڏاهن کان تورتڪ ڪرائي ويندي آهي. مقالن ۾ 
کوٽ ٽوٽ جي سلسلي ۾ ماهرن جي راِء محققن کي موڪلي، گهربل واڌارا ۽ 
سڌارا ڪرايا ويندا آهن، اهڙي ريت مقالن ۾ بهتري ايندي آهي ۽ ان جو 

 معيار وڌندو آهي.
اها پاليسي هاڻي به جاري رهندي. ڪيترا مقاال ماهر تورتڪ ڪرڻ 
بعد شايع نه ڪرڻ جي هدايت ڪندا آهن، اهڙا مقاال مجبوريَء ۾ شايع ٿي نه 



پنهنجي معيار جي سلسلي ۾ ڪنهن به مصلحت ‘  ڪالچي’سگهندا آهن، پر 
 کان ڪم نه وٺندي آهي.

 .مون کي اميد آهي ته محققن جو سهڪار جاري رهندو
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